Zápis č. 10/2011
29. 12. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne 29. 12. 2011
v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni:

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Kulhanek, J. Pfeifer, Ing. J. Falta
Mgr. H. Katzerová, Ing. V. Indrová

Omluveni:

J. Koubek

Hosté:

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Dodatek ke smlouvě na dokončení přízemí ZŠ Výprachtice
Smlouva na elktroinstalační práce v 1. NP domu čp. 216
Prodej pozemků
Rozpočtové změny
Schválení Zadání územního plánu obce Výprachtice
Různé
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je
s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 5 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:

J. Pfeifer, V. Jandejsková
Schváleno: 5 – 0 – 0

Návrhová komise ve složení:

J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 5 – 0 – 0

Dostavili se paní V. Indrová a pan L. Merta.
141/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Luboše Merty - OVAZ, stavební práce, místo
podnikání: Výprachtice č.p. 283, IČ: 41243277, na dokončení některých stavebních prací v přízemí
domu čp. 390, za cenu 99.362,- Kč, jedná se o doplnění usnesení číslo 69, ze dne 8. 7. 2011, kterým byla
schválena smlouva o dílo na vybudování sociálního zázemí v suterénu ZŠ Výprachtice. Dodatek se
schvaluje dle přílohy založené k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 1
142/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na elektroinstlační práce v 1. NP domu čp. 216 ve Výprachticích s
firmou ELEKTRO KSK spol. s.r.o., Lidická 375, 563 01 Lanškroun. Cena díla činí 57.000,- Kč. Návrh
smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavila se paní H. Katzerová.
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143/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 2854 a pozemku ppč. 2855/1 v k.ú. Výprachtice s tím, že část
pozemku, který tvoří cestu, tj. část ppč. 2855/1 v k.ú. a obci Výprachtice bude oddělena GP na náklady
kupujícího. Na prodávaných pozemcích se zřízuje věcné břemeno spojené s právem umístit na
předmětných pozemcích stavbu vodovodu a vstupovat na předmětné pozemky za účelem údržby a
opravy vodovodu, který je ve vlastnictví oprávněné obce Výprachtice. Kupní cena bude stanovena
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
144/ ZO schvaluje následující rozpočtové změny, které jsou obsaženy v příloze, zakládané k tomuto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
145/ ZO schvaluje zadání Územního plánu Výprachtice, ve smyslu § 47 písm. 5) zákona č. 183/2006
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zadání bylo pořizovatelem upraveno a
doplněno o požadavky dotčených orgánů případně o podněty veřejnosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o přepravě domovních odpadů s firmou Ivo Chládek IČ:
40156478 a Vladislav Vaníček IČ: 40115460 a to v rozsahu dle předloženého návrhu. Původní sjednaná
cena za jeden ujetý kilometr se tímto dodatkem zvyšuje z částky 37,- Kč na 42,- Kč. V ostatním se
smlouva o přepravě domovních odpadů nemění. Současně se ruší unesení číslo 135, ze dne 28.11.2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
147/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky za nájemné zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve
Výprachticích čp. 3 za rok 2011 v celkové výši 2 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
148/ ZO schvaluje převod prostředků ve výši 30.000,- Kč určených na provoz ZŠ Výprachtice do
položky určené na platy pro vedoucí zájmových kroužků a dalších zaměstnanců školy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje doplnění rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2015, a to dle přiloženého návrhu
doplnění rozpočtového výhledu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
150/ ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro SDH Výprachtice na pořádání dětského karnevalu.
Příspěvek musí být použit výhradně pro nákup cen a dalších potřeb s touto akcí spojených.
Schváleno: 8 – 0 – 0
151/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s L. Mertou, Výprachtice čp. 283 na uložení zeminy na pozemku,
a to za částku 20 Kč za 1 m3 zeminy.
Schváleno: 7 – 0 – 1
152/ ZO schvaluje změnu svého usnesení ZO číslo 55, ze dne 16. 5. 2011, tak,. že nájem nebytových
prostor v domě čp. 175 - prostory lékárny – se mění tímto usnesením tak, že činí částku 21.600,- Kč,
nájemné bude hrazeno nájemcem měsíčně zpětně, a to ve výši 1.800,- Kč. V ostatním se původní
usnesení číslo 55, ze dne 16. 5. 2011 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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153/ ZO schvaluje příspěvek rodičům na zvýšené náklady dojíždějících žáků do ZŠ Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, pro rok 2010/2011, ve výši 1.000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut rodičům dítěte v
pokladně Obecního úřadu Výprachtice ve dvou splátkách během tohoto školního roku a za podmínky, že
dítě bude školu navštěvovat celý školní rok. Příspěvek platí pro dojíždění ze vzdálenosti dělší než 2 km.
V roce 2011/2012 mimo příspěvku 1.000,- Kč, obec za stejných podmínek poskytne příspěvek na
zvýšené náklady dojíždějících dětí a uhradí prokázané náklady na dopravu těchto žáků, a to až do výše
2.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
154/ ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, třída 028 v celkové částce 39.979,- Kč, a to dle návrhu na vyřazení
majetku, který tvoří přílohu tohoto usnesení, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
155/ ZO schvaluje pronájem bytu číslo 3 v domě čp. 304 nájemkyni paní Michaele Chládkové.
Schváleno: 8 – 0 – 0
156/ ZO schvaluje převod části výsledku hospodářské činnosti roku 2009 ve výši 98 255,52 Kč do
rozpočtu obce a převod části výsledku hospodářské činnosti roku 2010 ve výši 401 744,48 Kč do
rozpočtu obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
157/ ZO schvaluje pracovní povinnosti správce budov čp. 304, čp. 287, čp. 175 a čp. 3 v k.ú. a obci
Výprachtice. Správce budovy bude hrazen v hodinové mzdě 80,- Kč za odpracovanou hodinu, dle
výkazu práce, a to zpětně.
Schváleno: 8 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje pronájem kosmetického salonu v č.p. 175 paní Lence Kašparové za částku 500,- Kč
měsíčně.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů, zasedání je usnášení schopné.

Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejném zasedání
ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Ověřovatelé:

Starosta:

Luboš Merta ….........................................

JUDr. Miroslav Stejskal ….................................

Mgr. Hana Katzerová ….............................
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